VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. 10/2021 z 24.novembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa
21.februára 2019 v znení VZN č.11/2019 zo dňa 12.decembra 2019 a VZN č.4/2020 zo dňa
05.03.2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne
služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 72 ods.2 zákona č.448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o sociálnych
službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019 v znení VZN
č. 11/2019 zo dňa 12.decembra 2019 a VZN č.4/2020 zo dňa 05.03.2020 o poskytovaní
sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre
seniorov a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča, sa mení a dopĺňa
takto:

1. Článok 7 znie :

Čl. 7
Výška úhrady za odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti.
Denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa stanovujev jednej sume bez ohľadu na
stupeň odkázanosti na deň na jedného klienta nasledovne :
•
•

pri celoročnej pobytovej forme v Zariadení pre seniorov na sumu = 4,20 Eur / deň
pri ambulantnej pobytovej forme v Dennom stacionári na sumu = 3,10 Eur / deň

2. Článok 8 odsek 4 znie :
4. Denná sadzba úhrady za poskytovanie ubytovania pri celoročnej pobytovej forme pre
jedného klienta v Zariadení pre seniorov Jesienka na jeden deň je stanovená nasledovne:
a) jednoposteľová izba bez loggie = 5,30 Eur / deň
b) dvojposteľová izba =
5,30 Eur / deň

3. Článok 9 znie :
Čl. 9
Výška úhrady za obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie ,údržba bielizne a šatstva a
poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch.

1. Pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v Zariadení pre seniorov sa prijímateľovi
sociálnej služby vykonávajú aj obslužné činnosti - upratovanie, pranie, žehlenie ,údržba
bielizne a šatstva. Za tieto činnosti sa stanovuje cena úhrady vo výške = 0,30 Eur/deň.
2. Pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou v Dennom stacionári sa
prijímateľovi sociálnej služby vykonáva poskytovanie vecných plnení spojených
s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v společných priestoroch.
3. Denná sadzba úhrady za vykonávanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch v Dennom stacionári je
stanovená sumou = 2,00 Eur / deň.
4. Článok 10 odsek 6 a 12 znie :
6. Výdavky na potraviny /suroviny/ pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej
služby v Zariadení pre seniorov Jesienka s počtom jedál zodpovedajúcim celodennému
stravovaniu sa zvyšujú o sumu = 10,00 Eur na kalendárny rok na jedného prijímateľa
sociálnej služby , na prilepšsnie stravy počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov.

12. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:
Pobytová
ambulantná
a celoročná
forma

Racionálna a šetriaca
strava

Diabetická,bielkovinová
a výživná strava

Strava
v dennom
stacionári

Strava pre
stravníkov jedálne
(čl.10, ods.7,písm.
a) – c))

Suma v Eur/deň

Suma v Eur/deň

Suma v
Eur/deň

Jedno hlavné jedlo
denne

raňajky

0,90 Eur

0,90 Eur

0,90 Eur

desiata

0,70 Eur

0,70 Eur

0,70 Eur

obed

3,10 Eur

3,10 Eur

3,10 Eur

olovrant

0,70 Eur

0,70 Eur

0,70 Eur

večera

2,00 Eur

2,00 Eur

-

-

0,50 Eur

-

II. večera

3,30 Eur

5. Článok 17 odsek 1, 5 a 6 znie :
1. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS a DS Jesienka a v Jedálni je povinný platiť úhradu za
sociálnu službu určenú poskytovateľom sociálnej služby podľa tohto VZN od 01.01.2022.
5. Návrh tohoto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na internetovej stránke Mesta Bytča dňa 8. 11. 2021.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta Bytča

Príloha č. 1 znie :
Cenník úhrad za poskytované sociálne služby v ZPS a DS Jesienka od 01.01.2022 :
• Výška úhrady za stravovanie:
• stravná jednotka a režijné náklady na prípravu stravy pre občana, ktorému sa
poskytuje sociálna služba formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov
Jesienka v Bytči, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcom celodennému
stravovaniu pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy je 7,40 Eur/deň,
• stravná jednotka a režijné náklady na prípravu stravy pre občana, ktorému sa
poskytuje starostlivosť formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov Jesienka
v Bytči s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri
poskytovaní diabetickej, bielkovinovej a výživovej stravy je 7,40 Eur/deň,
• v prípade, že je prijímateľovi poskytované aj ďalšie jedlo formou druhej večere, suma
úhrady za stravu je 7,90 Eur/deň,
• stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou
formouv Dennom stacionári Jesienka bez poskytnutia večere je 5,40 Eur/deň (prípadne
podľa počtu odobratých jedál denne).
Výška úhrady za stravu na deň sa vypočíta podľa počtu skutočne odobratých jedál.
•

•

výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v Zariadení pre
seniorov Jesienka v Bytči s celoročným pobytom s počtom odoberaných jedál
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o sumu 10,00 Eur na kalendárny
rok a osobu, na prilepšenie stravy počas sviatkov,
výška úhrady stravy za jedno hlavné jedlo denne (obed) pre prijímateľov sociálnej
služby v jedálni v zmysle článku 10, ods.7, písm. a)až c) je stanovená na sumu 3,30
Eur/obed.

• Výška úhrady za bývanie:
Denná sadzba úhrady pre občana za poskytnutie bývania (užívanie obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecných plnení spojených
s poskytovaním ubytovania) v Zariadení pre seniorov Jesienka je stanovená sumou :
- jednoposteľová izba bez loggie - 5,30 Eur
- dvojposteľová izba s loggiou - 5,30 Eur
• Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch
priposkytovaní sociálnej služby ambulantnou formou v Dennom stacionári je stanovená
sumou 2,00 Eur/deň.
• Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na jedného klienta
nasledovne :
• pri celoročnej pobytovej forme v Zariadení pre seniorov na sumu 4,20 Eur/deň
• pri ambulantnej pobytovej forme v Dennom stacionári na sumu 3,10 Eur/deň

•

Výška úhrady za upratovanie, pranie , žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
Denná výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je
v zariadení pre seniorov stanovená na sumu 0,30 Eur/deň.

•

Za používanie vlastných elektrospotrebičov sa stanovuje úhrada za spotrebu elektrickej
energie za jeden používaný spotrebič na jeden kalendárny mesiac nasledovne :
chladnička
mikrovlnná rúra

3,50 Eur
3,50 Eur

televízor

2,00 Eur

varná kanvica

1,50 Eur

rádio

1,00 Eur

•

Jednorazová úhrada za sociálne služby na odstránenie následkov konania
prijímateľa sociálnej služby, ktoré bolo zavinené úmyselne alebo pod vplyvom
alkoholu a iných návykových látokje stanovená na 15,00 Eur+suma škody na majetku
vyčíslená poskytovateľomsociálnej služby vo výške preukázateľných nákladov.

•

Úhrada za iné činnosti, ktoré skvalitňujú poskytované sociálne služby – podľa cien
stanovených poskytovateľom týchto služieb.

ZPS a DS JESIENKA, Treskoňova č.813, Bytča
Cenník úhrad za poskytované sociálne služby platný od 01.01.2022.
Sumu úhrady za sociálnu službu poskytovanú v ZPS a DS JESIENKA tvorí suma
úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti ustanovené v zákone č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné odborné
činnosti.
Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za: a) ubytovanie, b) stravovanie, c)
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, d) poskytovanie vecných plnení
spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch (ďalej len
„poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch“).

1. Cenník úhrady za poskytované odborné činnosti :
Pozostáva z úhrady za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách v rozsahu podľa prílohy č. 4
zákona o sociálnych službách (ďalej len „pomoc pri odkázanosti“).
Pri celoročnej pobytovej forme v ZPS v sume = 4,20 € / deň a pri ambulantnej forme v
Dennom stacionári = 3,10 € / deň . Mesačná výška úhrady sa vypočíta podľa počtu dní v
mesiaci, kedy bola reálne sociálna služba poskytovaná.
Mesačný poplatok za
pomoc pri odkázanosti:

28 dní/mes.

29 dní/mes.

30 dní/mes.

31 dní/mes.

Pobytová SS
poskytovaná celoročne
v ZPS.

117,60 €

121,80 €

126 €

130,20 €

2.Cenník úhrady za poskytované obslužné činnosti :
Ubytovanie :
Za ubytovanie sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti
s vybavením a s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných
plnení spojených s ubytovaním
- vybavenie obytnej miestnosti – lôžko s matracom, nočný stolík, kreslo , stolička, spoločný
stôl, skriňa dvojdielna /1 na vešanie, 1 policová/, skriňa jednodielna /policová/, vešiaková
stena v predsieni,
- príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, WC, kúpeľňa so sprchovým kútom, balkón
- spoločné priestory - spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište
- vecné plnenia - vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie izieb, príslušenstva a
spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka vody,
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, revízie zariadení a príslušenstiev budovy, odvoz
odpadu, likvidácia biologického odpadu, vybavenie zariadenia sociálnych služieb káblovou
televíziou a internetom, údržba interiéru obytných miestností a spoločných priestorov, údržba
a oprava prevádzkového zariadenia obytných miestností, údržba vybavenia príslušenstva
obytných miestností a vybavenia spoločných priestorov, oprava prevádzkových strojov a

prevádzkových zariadení, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, výťahov, poistné
budov...
Denná sadzba úhrady za poskytnutie ubytovania v ZPS A DS JESIENKA predstavuje v
jednoposteľovej izbe bez loggie sumu = 5,30 € / deň, v dvojposteľovej izbe sumu = 5,30
€ / deň .
Mesačná výška úhrady za ubytovanie sa vypočíta podľa počtu dní v aktuálnom mesiaci,
pričom užívateľ obytnej miestnosti platí úhradu za ubytovanie aj v čase jeho fyzickej
neprítomnosti /hospitalizácia, kúpeľná liečba, dovolenka - §72, ods.9 zák.č.448/2008 z.z./
Príplatok za používanie vlastného elektrospotrebiča predstavuje sumu = 2 € / mes.
používanie TV prijímača a sumu = 1 € / mes. za používanie rádia.
Mesačný popl. za
ubytovanie :

28 dní/mes.

29 dní/mes.

30 dní/mes.

31 dní/mes.

1 a 2 posteľová

148,40 €

153,70 €

159 €

164,30 €

1a 2 posteľová
s rádiom
1-2 posteľová
s TV
1 a 2-posteľová
s rádiom a TV

149,40 €

154,70 €

150,40 €

155,70 €

161 €

166,30 €

151,40 €

156,70 €

162 €

167,30 €

160 €

za

165,30 €

Stravovanie :
Skutočná úhrada za stravu sa vypočíta podľa reálneho počtu a druhu odobratých jedál v
aktuálnom mesiaci. Vzniknuté preplatky budú zúčtované pri vyúčtovaní stravného v
nasledujúcom zúčtovacom období.
Druh jedla

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
2. večera
Celodenná
strava spolu :
Mesačný popl. za
celodennú stravu:

Racionálna
diabetická bez
2. večere
Diabetická

racionálna
0,90 €
0,70 €
3,10 €
0,70 €
2,00 €
7,40 €

diabetická bez 2.
večere
0,90 €
0,70 €
3,10 €
0,70 €
2,00 €
7,40 €

diabetická
0,90 €
0,70 €
3,10 €
0,70 €
2,00 €
0,50 €
7,90 €

28 dní/mes.

29 dní/mes.

30 dní/mes.

31 dní/mes.

207,20 €
207,20 €

214,60 €
214,60 €

222 €
222 €

229,40 €
229,40 €

221,20 €

229,10 €

237 €

244,90 €

Upratovanie , pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva :

Denná sadzba úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
predstavuje v ZPS sumu = 0,30 €.
V Dennom stacionári sa pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne neposkytuje.

Vecné plnenia v spoločných priestoroch :
Pri poskytovaní ambulantnej
sociálnej služby v Dennom stacionári sa neposkytuje
ubytovanie, ale poskytujú sa vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej
služby v spoločných priestoroch.
Pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v Dennom stacionári je denná sadzba
úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s užívaním spoločných priestorov
v sume = 2,00 €.
Mesačná výška úhrady sa vypočíta podľa skutočného počtu dní, kedy bolo vecné plnenie
užívateľom sociálnej služby poskytované.
Celková výška
úhrady :
Racionálna strava
Diabetická strava
DIA + II.večera

1 deň

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

17,20 €
17,20 €
17,70 €

481,60 €
481,60 €
495,60 €

498,80 €
498,80 €
513,30 €

516 €
516 €
531 €

533,20 €
533,20 €
548,70 €

3. Podporná sociálna služba Jedáleň v ZPS Jesienka - cenník stravy :
V jedálni sa poskytuje strava /jedno hlavné jedlo denne - obed/ najmä pre osoby , ktoré
dovŕšili dôchodkový vek a pre osoby, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté. Ďalej sa strava
poskytuje aj pre ostatných stravníkov v zmysle VZN č.4/2012, Čl. IX, písm.g. Organizácia
realizuje aj rozvoz stravy do domácností odberateľov bez navýšenia sumy stravného.
Mesačná suma úhrady za stravu sa vypočíta podľa reálneho počtu a druhu odobratých jedál v
aktuálnom mesiaci. Vzniknuté preplatky budú zúčtované pri vyúčtovaní stravného v nasledujúcom
zúčtovacom období.
Druh jedla :

Jedno hlavné jedlo

Racionálna
strava
3,30 €

Diabetická
strava
3,30 €

Cenník bol spracovaný v súlade s VZN č.10/2021 zo dňa 24.11.2021 o poskytovaní sociálnych
služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova č.813/4, Bytča a v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Prípadné ďalšie úhrady sú uvedené v prílohe č.1 VZN č.3/2019 v znení neskorších dodatkov .
V Bytči 25.11.2021.
Za správnosť zodpovedá : Mgr. Tichá Adriana, riaditeľka organizácie

